اخبار خارجــی

آﻟﻤﺎن
اولین دوره نمایشگاه
گالری شوز دوسلدورف

اولیـــن دوره نمـایشـــگاه گالـــریشوز از
27تــا 29آگوســت امســال ( 5تــا  7شــهریور)
در دوســلدورف ،آلمــان برگــزار شــد و حــدود
 500برنــد مختلــﻒ در آن مجموعههــای بهــار
و تابســتان  2018خــود را بــه نمایــش گذاشــتند.
در اولیــن دوره از ایــن نمایشــگاه غرفــهداران بــه
 5بخــش بــازار فــروش ،مــد معاصــر ،کفــش
شــهری ،راحتــی و بچگانــه تقســیم شــدند.
همچنیــن برخــی شــرکتهای تولیدکننــده
محصــوالت جانبــی در ایــن نمایشــگاه شــرکت
کردنــد و مجموعــهای از کیــﻒ و کمربنــد را ارائــه
دادنــد.
ایــن رویــداد در مجتمــﻊAreal Böhler
شــهر دوســلدورف برگــزار شــد .بــه قــدری
اســتقبال از ایــن نمایشــگاه بــاال و خــارج از برنامه
بــود کــه شــرکت لگــدو ،شــرکت برگزارکننــده
نمایشــگاه ،اعــالم کــرد کــه بایــد دو منطقــه
اضافــی را بــرای تعدیــل تعــداد برندهایــی کــه
میخواهنــد در نمایشــگاه افتتاحیــه کفشهــا
نمایــش دهنــد ،برپــا کننــد.
شــرکت  Igedoبیــش از  5مــاه اســت
کــه مقدمــات برپایــی ایــن نمایشــگاه را پــﺲ
از اختتامیــه نمایشــگاه کفــش  GDSکــه
آخریــن دوره آن در فوریــه ( 2017اســفند )95
بــود ،تــدارک دیــده اســت .اولریــﮑا کاهلــر ،مدیــر
پــروژه گالــری شــوز ،گفــت کــه ایــن رویــداد
بــه حفــﻆ میــراث دوســلدورف بهعنــوان یــک
نمایشــگاه بینالمللــی مشــهور کمــک خواهــد
کــرد.
کارل اوفــت ســیبل ،رئیــﺲ انجمــن صنایــﻊ
کفــش و چــرم آلمــان درحاشــیه ایــن نمایشــگاه
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گفــت کــه بســیار مهــم اســت کــهGallery
SHOESتــازه وارد صنعــت کفــش آلمانــی
شــده امــا پاســﺦ بازدیدکننــدگان بــه آن مﺜبــت
بــوده اســت ،بــه ایــن معنــی کــه شــروع خوبــی
بــرای دوران پــﺲ از  GDSاســت.
نمایشــگاه بعــدی گالــری  SHOESاز تاریﺦ
11تــا 13مــارس 20( 2018تــا 22اســفند )96
برگــزار خواهــد شــد.

داد :آمــار صــادرات قــوی نبایــد از تحــوالت کــه
مــد و کفــش در حــال تجربــه شــدن اســت،
منحــرف شــوند.
بــا وجــود ارقــام امیدوارکننــده بــرای  5مــاه
اول ســال ،چشــمانداز کلــی  2017کامــال مﺜبــت
نیســت .جداســازی رو بــه رشــد بازارهــای داخلی
بــه دلیــل موانــﻊ تجــاری جدیــد احتمــاال بــه
فــروش در خــارج از کشــور و در آلمــان تاﺛیــر
میگــذارد.
او همچنیــن گــزارش داد کــه دو ســوم از
تولیــد کننــدگان انتظــار دارنــد کــه صــادرات
بــه رکــود یــا کاهــش در میــان مــدت بیانجامــد.
ایــن نشــان میدهــد کــه تنهــا تعــداد کمــی از
تولیدکننــدگان از رونــﻖ کفــش ورزشــی اســتفاده
میکننــد.

آینده درخشان صنﻌت کفﺶ آلمان
طبــﻖ آمــار انجمــن صنایــﻊ کفــش و چــرم
آلمــان در پنــﺞ مــاه اول ســال  2017کفشهــای
خــود را بــه ارزش  2/79میلیــارد یــورو صــادر
کــرد .ایــن نشــاندهنده افزایــش  25درصــدی
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت.
دادههــای مربــوط بــه تعــداد جفتهــای صــادر
ﭼﯿﻦ
شــده هنــوز در دســترس نیســت.
ایــن گــزارش نیــز نشــان داد کــه 254
پرونده عالمت تجاری در چین
میلیــون جفــت کفــش در ســال  2016از آلمــان
 3برنــد کــت و شــلوار چینــی مجــرم
بــه ارزش  5/29میلیــارد یــورو صــادر شــده شــناخته شــدهاند کــه نــام تجــاری » «Nنــام
اســت .ایــن ارقــام نشــان دهنــده افزایــش مربوط تجــاری لبــاس ورزشــی  New Balanceرا
بــه  6/7درصــدی و  15/7درصــدی در مقایســه با نقــﺾ کردهانــد .یــک دادگاه در شــهر ســوژو،
ســال  2015اســت .قیمــت میانگیــن هــر جفــت (چیــن) پــﺲ از ایــن حﮑــم ،متهمــان را ملــزم
 21یــورو بــود کــه از 18تــا  19یــورو در ســال بــه پرداخــت بیــش از  10میلیــون یــوان (1/5
گذشــته افزایــش نشــان میدهــد.
میلیــون دالر) خســارت کــرد.
ایــن عملﮑــرد قــوی توســﻂ کفشهــای
 3شــرکت همچنیــن مجبورنــد کــه بالفاصله
ورزشــی انجــام شــده اســت کــه صــادرات آنهــا تولیــد یــا فــروش مــدل کفــش را بــا تﻐییــرات
در ســال  2016افزایــش یافــت و بــا  13/7درصــد لوگــو متوقــﻒ کننــد .بــه گفتــه رســانههای
بــه  39/4میلیــون جفــت رســید .بــه ایــن ترتیب محلــی ،یﮑــی از ایــن شــرکتها بــه زبــان
 15/4درصــد ســهم از کل صــادرات را بــه خــود انگلیســی بــه عنــوان  Boom Newشــناخته
اختصــاص دادنــد .بــا ایــن وجــود تولیــد کفــش می شــود.
آلمانــی ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت.
ﺑﺮزﯾﻞ
آلمــان در ســال  ،2016تقریبــا  31میلیــون
جفــت کفــش تولیــد کــرد کــه  5/4درصــد
برزیﻞ بهدنبال تصاحب بازار روسیه
کاهــش نســبت بــه ســال قبــل بــود .تولیــد
انجمن صنایﻊ کفــش برزیلــیAbicalcados
کفشهــای فﻀــای بــاز و صندلهــای مردانــه بــا آژانــﺲ تبلیﻐاتــی صــادرات کشــورApex
و زنانــه بــا افزایــش  25درصــدی تولیــد کفــش ،مشــﻐول بــه انجــام یــک مطالعــه جامــﻊ در بــازار
جبــران شــد .کارل آگوســت ســیبل ،مدیــر عامل کفــش در روســیه اســت.
انجمــن چــرم و کفــش آلمــان گفــت کــه ایــن
 Abicalcadosگفتــه اســت کــه
ارقــام نشــانگر تﻐییــرات بســیار واضــﺢ تولیــد تولیدکننــدگان کفــش برزیلــی از اطالعاتــی
نســبت بــه کفشهــای ورزشــی اســت .او ادامــه کــه بــرای جمــﻊآوری ســهم بیشــتری از یــک

بــازار بــه ارزش  10میلیــارد دالر در ســال  2016امﻀــا کــرده اســت تــا محصــوالت خــود را در
بزرگتریــن فروشــگاههای چیــن توزیــﻊ کنــد.
کســب کــرده اســت ،اســتفاده مــی کننــد.
کمیتــه تبلیﻐاتی ســازمانSitoy Letícia Sperb ،خــرده فــروش و تولیدکننــده کیﻒهــای
 ،Masselliدر اعــالم آغــاز ایــن مطالعــه گفــت :دســتی لوکــﺲ ،کاالهــای چرمــی کوچــک و
ایــن یــک بــازار بــزرگ مصرفکننــده اســت کاالهــای مســافرتی اســت.
کــه در پنــﺞ ســال آینــده بــا افزایــش پایــدار و
وابســتگی بیشــتر بــه کفشهــای وارداتــی ،رشــد
میکنــد .او گفــت کــه امــروزه  75درصــد از
کفشهــای فروختــه شــده در روســیه از خــارج
از ایــن کشــور وارد شــده اســت.
انــدرو یونــگ ،رئیﺲ خــرده فروشــی ،Sitoy
در ایــن بــاره گفــت :تقریبــا  90ســال اســت کــه
کــول هــان بــا کیفیــت ،ســاخت و چشــمانداز
متفــاوت تولیــد میشــود .مــا از ارائــه ایــن برنــد
جهانــی ســبک زندگــی بــه مصرفکننــدگان
چینــی هیجــانزده هســتیم.
ســال گذشــته ،شــرکتهای برزیلــی 1
میلیــون جفــت کفــش را بــه روســیه صادرکردند
کــه  31درصــد افزایــش نشــان مــیداد .خانــم
اســﭙرب ماســلی ،نماینــده کمیتــه تبلیﻐاتــی
ســازمان Letícia Sperb Masselli ،توضیــﺢ
داد کــه یﮑــی از چالشهــای برندهــای برزیــل
در روســیه ایــن اســت کــه کفشهــای برزیلــی
فقــﻂ بــرای تابســتان مناســب اســت .تابســتان
در روســیه بســیار کوتــاه اســت و تنهــا دو مــاه
طــول میکشــد .بــرای بقیــه ســال ،کفشهــا
بایــد دارای ویﮋگیهایــی ماننــد مقاومــت در برابــر
آب و ضــد لﻐــزش بــرای اســتفاده در یــﺦ و بــرف
باشــند.
او هشــدار داد کــه تعــداد کمــی از
تولیدکننــدگان کفــش برزیلــی در حــال حاضــر
توانایــی اعمــال جزئیــات مربــوط بــه ایــن مــوارد
را در طرحهــای خــود دارنــد.

آﻣﺮﯾﮑﺎ
 DSWاز افزایﺶ فروش
در سال  2015گزارش داد

فروشــندگان کفــش  DSWایــاالت متحــده
گــزارش دادنــد کــه فــروش ســه ماهــه دوم ســال
جــاری  3/3درصــد افزایــش یافــت و بــه رقــم
 680میلیــون دالر رســید کــه اولیــن رقــم مﺜبت
از ســال  2015اســت.
راجــر راولینــز ،مدیــر عامــل ایــن شــرکت،
گفــت :خــرده فروشــی در حــال حاضــر فرصــت
ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ
قابــل توجهــی بــرای بهدســت آوردن ســهم بــازار
بیشتــر را فراهــم کــرده و در  12مــاه آینــده
»کول هان« حﻀور در
مــا چندیــن طــرح جدیــد هیجانانگیــز ارائــه
چین را تقویت میکند
نــام تجــاری کفــش  Cole Haanقــراردادی خواهیــم کــرد کــه وفــاداری احساســی مشــتریان
بــا یـــــــک شـــــرکت تابـــعــــه از گـــــروه را بــا مــارک  DSWایجــاد میکنــد .او ادامــه داد:
 Sitoy Groupمســتقر در هنگکنــگ در عیــن حــال ،مــا در حــال ســاخت زیرســاخت

بــرای بســیﺞ موجــودی در همــه فروشــگاهها
بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بــه مشــتریان خــود
هســتیم .مــا اطمینــان داریــم کــه ایــن ابتــﮑارات
فــروش ،جریــان نقــدی و ســودآوری طوالنــی
مــدت را افزایــش خواهــد داد.
 DSWدارای  511فروشــگاه در ایــاالت
متحــده و پورتوریﮑــو و همچنیــن یــک ســایت
تجــارت الﮑترونیــک اســت .همچنیــن ایــن
برنــد ،Ebuys ،را هــم اداره میکنــد کــه
یــک شــرکت کفــش خردهفروشــی و لــوازم
جانبــی خردهفروشــی در بازارهــای دیجیتــال در
آمریــﮑای شــمالی ،اروپــا ،اســترالیا و آســیا اســت.
ﻟﻬﺴﺘﺎن
شرکتهای کفﺶ اسﭙانیایی در
نمایشگاه پزنان شرکت میکنند
بــرای اولینبــار اســﭙانیا ســالن نمایــش خــود
را در نمایشــگاه مــد پزنــان برگــزار خواهــد کــرد.
رویــداد  2017در تاریــﺦ  5-7ســﭙتامبر ( 14تــا
 16شــهریور  )96در کشــور لهســتان برگــزار
میشــود.

در مجمــوع 14 ،شــرکت اســﭙانیایی شــرکت
خواهنــد کــرد 13 ،نفــر از آنهــا تولیدکننــدگان
کفــش و یــک نــام تجــاری لــوازم جانبــی ارائــه
خواهــد کــرد .آژانــﺲ تبلیﻐاتی صــادرات اســﭙانیا،
 ICEXگفتــه اســت کــه لهســتان یــک بــازار
بــا پتانســیل بســیار بــاال اســت .صــادرات کفــش
بــه لهســتان ارزشــی بالــﻎ بــر  66میلیــون یــورو
در ســال گذشــته در برداشــت .شــرکتهای
کفــش اســﭙانیا ششــمین تامینکننــدگان کفــش
صادراتــی بــه آن کشــور بودنــد.
شمـاره  l186شهریــور 1396
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